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VáÏení spoluobãané, 
v minulém volebním období byl

v na‰em obvodû postaven jedin˘(!)
dÛm – zástavba úzké proluky vedle
b˘valého Divadla loutek na Masa-
rykovû námûstí.

Zásadní zlom nastal v loÀském
roce 2007, urãitû i díky infrastruktur-
ním stavbám – zejména dálnici D47
a inovovanému Ïelezniãnímu kori-
doru. Pro nové vedení mûstského
obvodu se spolupráce s developery
a investory stala klíãovou prioritou.
BohuÏel, z minulosti obvod pro tuto
spolupráci nebyl organizaãnû a per-
sonálnû dostateãnû vybaven, proto
vznikly odbor majetku a strategické-
ho rozvoje a komise strategického
rozvoje a architektury.

JiÏ v roce 2007 vzniklo v centru
nûkolik zajímav˘ch staveb – bytov˘
dÛm Podkova, ãást komplexu
Orchard na Fifejdách, byla obnove-
na v˘pravní budova hlavního nád-
raÏí.

V souãasnosti se pfiipravuje v˘-
stavba cel˘ch nov˘ch ãtvrtí a kom-
plexÛ – Nová Karolina, komplex
CTP na námûstí Republiky, zástav-
ba Biskupské ulice, námûstí E. Be-
ne‰e, âerné Louky, Macharovy,

K fi i Ï í k o v y ,
âeskobratr-
ské, Morav-
s k o s l e z s k é
vûdecké kni-
hovny a dal-
‰ích zajíma-
v˘ch staveb.

Práce s in-
vestory je zod-
povûdná a nároãná a za stûÏejní
úkol povaÏujeme preferovat investo-
ry v oblasti bytové v˘stavby, respek-
tive administrativy, ‰piãkov˘ch tech-
nologií a vysoce kvalitního obchodu,
nikoliv v oblasti plechov˘ch marketÛ.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘razné
oÏivení centra mûsta, po kterém
oprávnûnû volají na‰i obãané, je
podmínûno návratem bydlení. V ro-
ce 1950 Ïilo v Moravské Ostravû
a Pfiívozu 63 641 obyvatel, v roce
1961  to bylo 59 319, nyní pouze
41 059. A zájem o bydlení v centru
je velk˘. Obnova funkce bydlení
rozhodnû pfiispûje k posílení role
Ostravy jako regionální i tfietí ãeské
metropole.

Ing. Miroslav Svozil
starosta

Slovo má…

âíslo mûsíce

2 500
AÏ tolik lidí dennû nav‰tíví za pfiíz-
nivého poãasí Sady Milady Horá-
kové. Tfiiãtvrtiny z nich pouze par-
kem procházejí, ale nejménû 600
lidí dennû tam hledá moÏnost
krátkodobé rekreace. Proto bude
v budoucnu park rozdûlen na zó-
nu klidu, prostory pro in-line brus-
lafie, místa pro dûtské hry i pro-
cházky se psy, aj.

V Sadu Milady Horákové, kter˘ je
svou rozlohou 12,3 ha druh˘m nej-
rozsáhlej‰ím parkem v mûstském
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
(nejvût‰í Komenského sady mají
plochu 30 ha), bylo na místû b˘va-
lé – uÏ ‰est let nefunkãní ka‰ny
s vodotryskem – osázeno okrasn˘-
mi kvûtinami rabátko o prÛmûru
22 metrÛ. 

Rabátkem se v zahradnické termi-
nologii naz˘vá vyv˘‰ená, ohraniãená
(buì dfievem nebo kameny ãi jin˘m
pevn˘m materiálem) plocha, osazova-
ná okrasn˘mi kvûtinami ãi dfievinami.

NejniÏ‰í patro v tomto „megakvûti-
náãi“ tvofií na okraji vysázené berbe-
rysy (zakrslé dfii‰Èály), stfiední v˘‰ko-
vé patro potom zaplÀují sadové rÛÏe
(ãajové rÛÏe a polyantky), uprostfied
pak symbolizuje vodotrysk pût kusÛ
rostlin cana indica. 

Pfii v˘stavbû muselo b˘t navezeno
400 tun materiálu, z toho 90 tun
strusky jako podloÏí a zb˘vajících 310
tun pfiipadá na substráty, zeminu aj. 

V Sadu Milady Horákové, kter˘ je
klidovou zónou pro krátkodobou re-

kreaci obyvatel tfií sídli‰tních obytn˘ch
celkÛ – Fifejd, Varenské a ·alamou-
ny, do‰lo letos k opravû nûkter˘ch ko-
munikací a k v˘mûnû mobiliáfie – jed-
nalo se celkem o 118 laviãek. Mûstsk˘
obvod v leto‰ním roce pfiipravuje pro-
jektovou dokumentaci k v˘sadbû
50 ks stromÛ v této lokalitû. 

Sad Milady Horákové, stejnû jako
ostatní sady a parky na území cent-
rálního mûstského obvodu, které pat-
fií do kategorie v˘znamn˘ch krajin-
n˘ch prvkÛ, spravují od 1. ledna le-
to‰ního roku Technické sluÏby Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz, které jsou
pfiíspûvkovou organizací centrálního
mûstského obvodu. Znamená to, Ïe
zeleÀ musí b˘t zabezpeãena tak, aby
slouÏila k funkcím rekreaãním, kraji-
náfisko-estetick˘m a hygienick˘m
(sniÏování pra‰nosti a hluãnosti).

PÛvodní název Sadu Milady Horá-
kové byl Sad Klementa Gottwalda –
a to od roku 1980 do roku 1990.

(va)

Dal‰í informace o Sadu Milady
Horákové najdete na stranû 2.

V Sadu Milady Horákové 
bylo osázeno obfií rabátko

Koncem padesát˘ch let rozhodl
Mûstsk˘ národní v˘bor v Ostravû, Ïe
v rámci rekonstrukce hlavního ná-
mûstí musejí b˘t odstranûny tfii staré
plastiky: morov˘ sloup z roku 1702,
socha svatého Floriána, která zde by-

la postavena v roce 1763 po velkém
poÏáru mûsta, a kovová ka‰na. Ta
byla devadesát˘ch letech 19. století

odlita umûleckou slévárnou Fr˘dlant-
sk˘ch Ïelezáren. DÛvodem pro od-
stranûní tûchto historick˘ch artefaktÛ
byla údajná nutnost zlep‰it prÛjezd-
nost vozovky skrze námûstí. 

Morov˘ sloup se svat˘m Floriánem
skonãili pohozeni na zahradû zámku
v Kravafiích. Teprve v roce 1967, kdy
se Ostrava chystala na 700. v˘roãí
svého zaloÏení, upozornil historik
a archiváfi Karel Jifiík, Ïe morovému
sloupu a so‰e svatého Floriána hrozí
v Kravafiích zniãení. Na‰li nové místo
v ostravské zoologické zahradû ve
zvlá‰tním pfiístfie‰ku. Historiãka Jifiina
Pavlíková pak dosáhla pfiemístûní so-
chy svatého Floriána ke kostelu
v HrabÛvce.

V roce 1992 byl morov˘ sloup res-
taurován a vrácen na námûstí. U sva-
tého Floriána to bylo obtíÏnûj‰í. V ro-
ce 2007 byla socha svûtce od hra-
bÛvského kostela odvezena k socha-
fii Janu Gajdovi do Nové Vsi a prodû-
lala velmi komplikovanou restauraãní

proceduru. Exhalace, které mûsto
pÛldruhého století suÏovaly, sochu
velmi niãily. Socha byla sice oprave-
na v roce 1912, ale neodbornû. Vy-
drolená místa byla jednodu‰e zacele-
na cementem. 

LoÀská odborná restaurace spoãí-
vala ve zpevnûní kamene, barevném
sjednocení star˘ch i nov˘ch ãástí, pa-
tinování a hydrofobizaci, tedy ochra-
nû proti pronikání vody.

Není pochyb o tom, Ïe znaãn˘ po-
díl na opûtném umístûní svatého Flo-
riána letos 4. kvûtna má projektov˘
manaÏer firmy Tchas Jifií Geisler. 

Otazník zÛstává nad b˘valou litino-
vou ka‰nou. Ta byla pfii odstraÀování
rozbita, podstavec skonãil na ‰roti‰ti,
zatímco nymfa, která drÏela na hlavû
plynovou svítilnu, je uloÏena v depo-
zitáfii Ostravského muzea. Jifií Geisler
je ov‰em pfiesvûdãen, Ïe by mûla b˘t
obnovena i tato ka‰na, takÏe hledá
nákresy a fotografie, podle kter˘ch by
bylo moÏné ka‰nu znovu odlít. Ocho-
tu tak jiÏ projevila slévárna v Blansku.
Ka‰na by mohla b˘t umístûna poblíÏ
nûkdej‰ího Domu potravin, ale není
vylouãeno, Ïe by nakonec mohla tak
jako v minulosti opût zdobit námûstí.
A to by zfiejmû bylo fie‰ení nejlep‰í.

(na)

Po Floriánovi se moÏná vrátí i ka‰na

Obyãejná historie

Desítky let byl sv. Florián u kostela
v HrabÛvce, od 4. kvûtna stojí na Ma-
sarykovû námûstí.

V prÛmûru 22 metrÛ mûla tato b˘valá ka‰na. V souãasnosti se stává nejvût‰ím
zahradnick˘m prvkem tohoto typu v âR, skuteãn˘m megakvûtináãem.

7. kvûtna 2008, u pfiíleÏitosti Dne matek, zorganizovaly
pracovnice odboru sociálních vûcí, oddûlení péãe o obãa-
ny slavnostní posezení v Klubu dÛchodcÛ v prostorách do-
mu s peãovatelskou sluÏbou na ulici Gajdo‰ova 39. Pro-
gram zpestfiilo vystoupení dûtí z matefiské ‰koly na ulici
Varenská pod vedením paní uãitelky Pfieãkové a paní uãi-
telky Lary‰ové s pásmem písniãek a básniãek s tematikou
vûnovanou maminkám. Dojetí na tváfiích vyvolal mil˘ dût-
sk˘ projev i kytiãka, kterou dûti pfiedaly spoleãnû s vlast-
noruãnû vyroben˘m dárkem pfiítomn˘m obyvatelkám do-
mu s peãovatelskou sluÏbou. Sylvie Kuhnová

Základní ‰kolu na Ostrãilovû ulici nav‰tûvuje 736 ÏákÛ
z toho 87 cizincÛ. Nejen ãesk˘m maminkám, ale i mamin-
kám ÏákÛ-cizincÛ (Korejkám, Indkám, ·védkám, Dánkám,
Francouzkám, Ameriãankám, Nûmkám a Taiwankám) byl
vûnován leto‰ní Den matek, kter˘ si pfiipomnûly 7. kvûtna.
Dûtské masky vytvofiily tfiídní uãitelky, na programu byly
básniãky a písniãky v angliãtinû, ve stejném jazyce zaznû-
la i blahopfiání. Jak nám fiekla jedna z korejsk˘ch mami-
nek, tento svátek, pÛvodem z Ameriky, doma neznají, ale
velice se jim líbí. V Korejské republice dûti blahopfiejí rov-
n˘m dílem obûma rodiãÛm. (rd)

VáÏení spoluobãané, v dubno-
vém ãísle na‰eho zpravodaje jsme
vás informovali o zmûnách pfii za-
ji‰Èování ãistoty a pofiádku v na-
‰em mûstském obvodû, zejména
o tom, Ïe byla zfiízena funkce in-
spektora ãistoty a pofiádku.

Pro rychlej‰í a efektivnûj‰í odstraÀo-
vání závad a nedostatkÛ jsme od
1. dubna zavedli moderní technologii
pro pfiedávání podnûtÛ a upozornûní
od vás obãanÛ. Na rÛzné ne‰vary
a nepofiádky mÛÏete upozornit pro-
stfiednictvím fotografií zasílan˘ch elek-
tronickou po‰tou nebo MMS z mobil-
ních telefonÛ s krátk˘m popisem pro-
blému (napfi. rozbit˘ chodník, komuni-

kace, osvûtlení, neudrÏovaná zeleÀ,
vraky automobilÛ a jin˘ nepofiádek). 

E-mailová adresa administrátora –
inspektora ãistoty a pofiádku je: 
poradek@moap.ostrava.cz

V prÛbûhu dubna jsme od vás ob-
drÏeli dvû desítky upozornûní.

PrÛbûh fie‰ení vámi oznámen˘ch ne-
dostatkÛ mÛÏete sledovat na webov˘ch
stránkách na‰eho mûstského obvodu:
www.moap.cz/cistota-a-poradek.

Dûkuji v‰em za upozornûní a vûfiím,
Ïe tento systém podstatnû pfiispûje
k vût‰ímu pofiádku a ãistotû v na‰em
obvodu.

Ing. Jifií Havlíãek
místostarosta

O pofiádku – elektronicky
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KONTAKTY:

KRÁTCE

Úfiad mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz: 

Na v‰echny odbory a oddûlení se
dovoláte pfies centrum spojovacích
sluÏeb, tj. tel. ã. 599 444 444 (Po–Pá
ve stanovenou dobu). 
Telefonní ãíslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164.
E-mail: posta@moap.ostrava.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úfiední deska je v podchodu pod
Fr˘dlantsk˘mi mosty, elektronická
verze na www.moap.cz.

Spisovna úfiadu (stavební archiv) –
tel. ã. 596 623 230
Úfiední doba: Po a St od 8 do 11.30
a od 12.30 do 17 hod., ât od 8 do
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií se doÏíva-
jí v ãervnu 90 a více let: Adolf
Lindert, Irena Obsadná, Eli‰ka
Adámková, Antonie Adamãíková,
Îofie Kutûjová, Anna Neuwirtho-
vá, Ludmila Mi‰urcová, Aranka
Janatová, Zdenka Hanáková, Li-
bu‰e Ka‰parcová.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Budova hlavního ostravského
nádraÏí v Pfiívoze, patfiící âesk˘m
drahám, je opravena. PfiednádraÏ-
ní prostor, kter˘ má majitelÛ více,
je podle architektonického projek-
tu v „neuspokojivém stavu“. To je
velmi ohleduplná formulace. 

Vstupní brána do mûsta Ostravy,
kterou je právû pfiednádraÏní prostor,
je totiÏ v odpudivém stavu: rezav˘ vo-
dotrysk, zaplivané popraskané chod-
níky, neupravená zeleÀ, za‰lé kiosky,
atd. K tomu, zejména ve veãerních
a noãních hodinách, potácející se po-
stavy, které vzbuzují v‰echny jiné po-
city neÏ dÛvûru. 

Toto zaãne ãásteãnû mizet jiÏ le-
tos, od pfií‰tího roku pak zrychlen˘m
tempem, a co není nepodstatné, za
evropské peníze. „Teoreticky, jestliÏe
budou na‰e projekty úspû‰né, by-
chom mohli získat tímto zpÛsobem
z evropsk˘ch strukturálních fondÛ de-
vût desetin v‰ech prostfiedkÛ, nut-
n˘ch k zásadní rekonstrukci celého
prostoru,“ fiíká místostarosta centrál-
ního mûstského obvodu Jifií Havlíãek. 

Za dva roky chce vedení mûstské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz odstranit z celého prostoru, kter˘
má rozlohu cca 2,5 ha, alespoÀ ty
nejvíce do oãí bijící ne‰vary. Plechy
nad tramvajov˘mi zastávkami nahra-
dit u‰lechtilej‰ím materiálem, dlaÏby
na nejvíce frekventovan˘ch místech
vymûní drolící se rozpraskan˘ asfal-

tov˘ povrch. Právû zastávky tramva-
jové a trolejbusové dopravy by mûly
doznat zmûn uÏ letos.

Hlavní ostravské nádraÏí se nena-
chází v architektonickém vzducho-
prázdnu. Nedaleké námûstí Sv. âe-

cha a poté cel˘ plán zástavby Pfiívo-
zu jsou dílem architekta evropského
vûhlasu Raku‰ana Camila Sitteho.
K tomu sice do‰lo na konci 19. stol.,
ale Sitteho dûdictví je natolik v˘-
znamné, Ïe je na co navazovat.
Sittemu bude vûnováno i muzeum,
které v nádraÏním prostoru vznikne.
Podkladem pro celou rekonstrukci
pfiednádraÏního prostoru je urbanis-
tická, dopravní a investiãní studie,
kterou si mûstsk˘ obvod objednal. 

Tato studie samozfiejmû neoperuje
s ãasov˘mi termíny, ale má jasno
v jednom: vstupní brána do mûsta
bude moderní, bude mít svou domi-
nantu – vûÏ s hodinami, kavárnu, ob-

chody i uÏ zmínûné muzeum a cel˘
prostor bude propojen na ulici Skla-
di‰tní s v˘hledem propojení na ulici
Hluãínskou. 

Na základû kvalitního projektu lze
ãerpat tzv. evropské peníze. A musí
se poãítat se stamiliony Kã. Potom se
doãkáme i pfieloÏení tramvajové
a trolejbusové smyãky, které mají ne-
vhodné parametry (i kdyÏ jen o pár
metrÛ), nov˘ch laviãek, odpadkov˘ch
ko‰Û ãi lamp systému „antivandal“

(uÏ sám název ukazuje, kdo v‰echno
dosud v okolí nádraÏí pÛsobí), atd. 

A co konkrétnû bude demolováno:
oplocení u pozemku âD, kde má stát
uÏ zmínûné muzeum C. Sitteho a vy-
hlídková vûÏ s hodinami. Dále objekt
na ul. Wattovû naproti budovy âeské
po‰ty. Zmizí prakticky ve‰kerá stáva-
jící zeleÀ, která je v zanedbaném sta-
vu, naopak nová bude vysazena. Ke
stávajícím 60 parkovacím místÛm pfii-
bude dal‰ích 42. (da)

O podobû pfiednádraÏního prostoru je v zásadû
rozhodnuto, rekonstrukce mÛÏe zaãít je‰tû letos

Budova âesk˘ch drah, kterou vidíte na této vizualizaci, má jiÏ koneãnou podo-
bu. VûÏ s hodinami bude stát na pozemku âD, v souãasné dobû je na nûm vy-
sok˘ plechov˘ plot. Pfiístfie‰ek pfied budovou zÛstane zachován v souãasné po-
dobû, zelené stromy pfied ním jsou v blízkosti zcela rekonstruované ka‰ny.

Na místû, kde se dnes rozkládá
Sad Milady Horákové, b˘valy
v minulosti dva hfibitovy. Oba
vznikly v podstatû ve stejné dobû.

Z kfiesÈanského, pfiemístûného
z pfiívozského pfiedmûstí, vznikl
v sedmdesát˘ch letech 19. století
hlavní mûstsk˘ hfibitov. 

Ostrav‰tí Îidé pouÏívali pro své
zemfielé hfibitov v Tû‰ínû. KdyÏ
Ostravu zachvátila v roce 1872 epi-
demie moru, zakázal mûstsk˘ lékafi
z hygienick˘ch dÛvodÛ pfievozy mrt-
vol, takÏe se muselo najít náhradní
fie‰ení. Za ãtyfii tisíce zlat˘ch byl za-
koupen pozemek hned vedle kfies-
Èanského hfibitova.

Na mûstském hfibitovû vyrostlo
pozdûji krematorium. O jeho stavbû
se zaãalo hovofiit jiÏ za války v roce
1915, kdy se kvÛli ranûn˘m a uprch-
líkÛm silnû zv˘‰il poãet zemfiel˘ch,
takÏe hrozila epidemie. Nicménû
snahy o jeho vybudování zesílily aÏ
po válce. Byl to politick˘ spor, so-

ciální demokraté byli pro Ïeh, lidov-
ci proti Ïehu. âasopisu Volné slovo
se nelíbil název krematorium a na-
vrhoval slovansk˘ „Ïehrov“. Konzer-
vativní katolíci mu odpovûdûli, Ïe
lep‰í by byl prav˘ ostravsk˘ název –
palírna. 

Základní kámen byl poloÏen v ro-
ce 1923 a vládní komisafi a pozdûj‰í
první ãesk˘ starosta Ostravy Jan
Proke‰ pfii té pfiíleÏitosti fiekl: „Kdo
jest dnes ãlovûkem opravdu pokro-
kov˘m, pro toho není místa v církvi
katolické, toho povinností je, aby zú-
ãtoval s církví, a aby také v dÛsled-
ku toho ‰el aÏ za hrob a odevzdal
své tûlo ãistému ohni.“ 

O ãistotû ohnû se vedly spory, ne-
boÈ krematorium mûlo b˘t vytápûno
vysokopecním kychtov˘m plynem.
To bylo odmítnuto a pfiednost dosta-
lo uhlí. Architekti Vlastislav Hofman
a Franti‰ek Mencl zvolili avant-
gardní kubistickou formu jehlanco-
vého typu, která je ojedinûlá i ve

svûtovém mûfiítku. Vzniklo vskutku
unikátní architektonické dílo. KdyÏ
bylo v roce 1925 krematorium do-
konãeno a dáno do provozu, stalo
se atrakcí a místem exkurzí a zájez-
dÛ. Na du‰iãky v roce 1925 pfiijelo si
ho prohlédnout deset tisíc náv‰tûv-
níkÛ, a to i ze Slovenska a Polska.

V roce 1979 bylo unikátní krema-
torium zbouráno a oba hfibitovy zru-

‰eny. Ponûkud necitlivé plány socia-
listick˘ch tvÛrcÛ Ostravy pfiedpoklá-
daly,  jiÏ od poãátku 50. let, Ïe na
místû hfibitovÛ vyroste gigantick˘
DÛm radosti s nûkolika taneãními
a divadelními sály. Na hrobech se
v podstatû mûlo tanãit. Nakonec, pro
nedostatek financí, se uskuteãnila
jen stavba nynûj‰ího Domu kultury.

Smutnou kapitolou byla samotná
likvidace hfibitovÛ. Krematorium by-
lo zbouráno za mlãení odborné ve-
fiejnosti. Mimofiádnû drahé mramo-
rové hrobky byly, zvlá‰tû z Ïidov-
ského hfibitova, rozkradeny. Problé-
my byly i s exhumací, napfiíklad sta-
rostu Jana Proke‰e museli nechat
vlastním nákladem exhumovat aÏ
pfiíbuzní. V zadní ãásti mûstského
hfibitova byli v letech 1945 a 1946
pohfibíváni ostrav‰tí Nûmci, ktefií
zemfieli nebo byli zavraÏdûni v rÛz-
n˘ch sbûrn˘ch táborech na území
mûsta. Na jejich exhumaci se je‰tû
ãeká. (na)

Druh˘ nejvût‰í park na místû dvou hfibitovÛ

Nejstar‰í ãást sadu – 
plocha upravená po v˘stavbû 

nynûj‰ího Domu kultury 
mûsta Ostravy. 

(Zaãátek 60. let 20. století.) 

Rabátko 
– stojí na místû b˘valého 

krematoria.

Sad Milady Horákové
1. B˘val˘ Ïidovsk˘ hfibitov s pomníkem obûtí
holocaustu, v budoucnu klidová zóna.

2. Pomník s hutnickou tematikou z 80. let.

3. Amfiteátr, v jeho blízkosti 
cukrárna Astra a minigolf.

Území, které je souãástí 
areálu Mûstské nemocnice 
a bude k sadu pfiipojeno.

A
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Pfiestavbû pfiednádraÏního
prostoru na dÛstojnou „vstup-
ní bránu do Ostravy“ bude vû-
nována poslední pfiedprázdni-
nová „Otevfiená radnice“, která
se uskuteãní 23. 6. v 18 hod.,
v Klubu Atlantik na ulici âs. le-
gií. Pfiítomen bude zodpovûdn˘
projektant arch. David Kotek.

Hlavní brána b˘valého mûstského
hfibitova, prÛhledem je vidût kremato-
rium v kubistickém slohu. Snímek
z roku 1928.

30. dubna uspofiádal odbor sociálních vûcí ÚMOb Moravská Ostrava a Pfiívoz
v domû s peãovatelskou sluÏbou na ul. Gajdo‰ova první ze série plánovan˘ch
akcí nazvan˘ch „Kfieslo pro hosta“. V pomyslném kfiesle usedl místostarosta
obvodu Tomá‰ Kufiec. Obyvatelé DPS i okolních domÛ tak mûli moÏnost mu
poloÏit otázky a popovídat si o problémech, které je trápily. Hovofiilo se o úpra-
vû chodníkÛ, o parkování, o moÏnosti pravideln˘ch náv‰tûv lékafie v DPS, o vy-
uÏívání novû upravené klubovny aj. Druhou polovinu pfiíjemnû stráveného
odpoledne naplnilo vystoupení hudebního souboru. …a tak si seniofii vyslechli
nûkolik krásn˘ch melodií, ale i sami zazpívali známé lidové písniãky.

Bc. Dagmar Bradová, vedoucí odboru sociálních vûcí

■ Zasedání zastupitelstva mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz se koná 24. ãervna v 9.00
hod. v zasedací síni ã. 306 (Nová rad-
nice). V‰ichni jsou srdeãnû zváni!

■ Kácíme nebo sázíme? se jme-
noval pofiad v Komorní scénû Aréna,
kterého se 19. 5. zúãastnili zástupci
mûstského obvodu místostarosta Ing.
Jifií Havlíãek a vedoucí odboru místní-
ho hospodáfiství, dopravy a obchodu
Ing. Vítûzslav BystroÀ.

Ve více neÏ dvouhodinové diskusi
byly probrány otázky náhradních v˘-
sadeb za pokácené stromy v centrál-
ním obvodu mûsta, otázky t˘kající se
územního plánu mûsta ve vztahu ke
kácení stromÛ, vliv investiãní v˘stavby
a oprav inÏen˘rsk˘ch sítí na kácení. 

Zástupci obvodu pfiítomn˘m sdûlili,
Ïe péãe o zeleÀ je jednou z priorit je-
jich práce. Cílem systémového pfiístu-
pu k zeleni je pfiesná evidence stro-
mÛ a kefiov˘ch skupin v parcích
i v uliãní v˘sadbû vãetnû hodnocení
jejich zdravotního a estetického sta-
vu. V neposlední fiadû pak ustanove-
ní odborn˘ch správcÛ pro jednotlivé
v˘sadby tak, aby byla zaji‰tûna dlou-
hodobá odborná péãe a jednotn˘ ar-
chitektonick˘ pfiístup.

Diskuse se dále zúãastnili: Ing. Bc.
Pavel Valerián, Ph. D., vedoucí odbo-
ru ochrany Ïivotního prostfiedí Magis-
trátu mûsta Ostravy, RNDr. Vûra Kou-
tecká, soudní znalec v oboru ochrany
pfiírody, specializace dendrologie,
Mgr. Ivo Kaleta, mluvãí Obãanského
sdruÏení Sv. Václav. Zástupci obãan-
ského sdruÏení nám pfiedali návrhy
obãanÛ na uliãní v˘sadby, kter˘mi se
postupnû budeme zab˘vat.

Ing. Jifií Havlíãek

■ Co se zmûní? UÏ pÛl roku mÛÏe
stavût spoleãnost CTP Invest na Ná-
mûstí republiky v blízkosti tzv. poly-
funkãního domu. 24 podlaÏí má mít
podle projektu budova Alfa, 11 podla-
Ïí budova Beta a obû dvû má spojo-
vat budova zvaná Gama. A proã se
nestaví? Spoleãnost CTP Invest, kte-
rá má sídlo v Humpolci tvrdí, Ïe zven-
ku zÛstanou budovy stejné, jak se
pÛvodnû plánovalo, upravuje se pr˘
jen vnitfiní fie‰ení… Pfiedpokládá, Ïe
se stavût zaãne nejpozdûji v prÛbûhu
prázdnin a první kanceláfiské prosto-
ry chtûjí nabídnout klientÛm v létû
pfií‰tího roku. 90metrov˘ mrakodrap
(budova Alfa) má stát takfika jednu
miliardu korun. Nechybí ov‰em po-
chybovaãné hlasy, Ïe CTP Invest na-
konec sníÏí i v˘‰ku budovy. (da)
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MUDr. Jifií Heinrich (ODS)
1. V první

ãásti volební-
ho mandátu
zastupitelstva
bylo tfieba pro-
vést organi-
zaãní zmûny
v chodu obvo-
du, aby fun-
goval co neje-

fektivnûji, aby byla vytvofiena optimál-
ní spolupráce zastupitelÛ s vedoucími
jednotliv˘ch odborÛ. To je nezbytné
k rychlé realizaci zámûrÛ vedení ob-
vodu.

Politicky se vymezují i koaliãní
strany, které hledají prostor pro plnû-
ní sv˘ch volebních programÛ, coÏ se
podafiilo ku prospûchu celého ob-
vodu.

Jako ãlen zastupitelstva obvodu
i mûsta vidím, Ïe se podafiilo sladit
vzájemnou souãinnost obou zastupi-
telstev tj. magistrátu mûsta Ostravy
a Moravské Ostravy a Pfiívozu, coÏ je
pfiínosné pro obvod i mûsto. 

V letech 2006 aÏ 2007 se podafii-
lo pfiilákat do na‰eho obvodu v˘-
znamné investory, ktefií jiÏ realizo-
vali ãi realizují stavby a zaplÀují tak
postindustriální proluky v na‰em ob-
vodu.

2. Já osobnû si myslím, Ïe vzhle-
dem k velkému zájmu o stavební pro-
story, je nutno zahájit vefiejnou disku-
si, které prostory zastavût, které po-
nechat jako zeleÀ, parãíky apod.

Zachovaná zeleÀ by mûla vytváfiet
místa k pfiíjemnému Ïivotu pro nás
pro v‰echny. 

Aby se tato vize stala skuteãností,
je tfieba oslovovat v‰echny obãany
na‰eho obvodu. Vedení radnice nabí-
zí diskusi v pravidelném mûsíãním
pofiadu Otevfiená radnice v klubu
Atlantik. Informovanost zabezpeãuje
i ná‰ zpravodaj Centrum a webové
stránky www.moap.cz.

Bc. Ladislav Jodlovski (ODS)
1. Jako ãlen

k o n t r o l n í h o
v˘boru jsem
se v loÀském
roce podílel
na rozborech
hospodafiení
v y b r a n ˘ c h
pfiíspûvkov˘ch
organizací na-

‰eho mûstského obvodu a nûkolika
podnûty obãanÛ. ZároveÀ jsem se
podílel na ãinnosti komise dopravní
a pfiedsedal komisi pro IT technolo-
gie. Spolu s ostatními ãleny této ko-
mise se snaÏíme prosazovat vy‰‰í
míru vyuÏití v˘poãetní techniky a inter-
netov˘ch technologií v rámci komuni-
kace uvnitfi úfiadu, mezi úfiadem
a pfiíspûvkov˘mi organizacemi obvo-
du a samozfiejmû i mezi úfiadem a ob-
ãany na‰eho obvodu. V komisi do-
pravní mimo jiné opakovanû fie‰íme
problémy statické dopravy na území
na‰eho mûstského obvodu, které trá-
pí ãím dál vût‰í poãet obãanÛ.

2. V leto‰ním roce se chci zasadit
mimo jiné o nahrazení „papírové“
komunikace mezi úfiadem mûstského
obvodu a pfiíspûvkov˘mi organizace-
mi komunikací elektronickou. RovnûÏ
bych rád inicioval zmûny interneto-
v˘ch stránek mûstského obvodu, kte-
ré povedou k vût‰í pfiehlednosti
a k vût‰í mífie interakce s obãany
a podnikateli na‰eho obvodu, aby
úfiedníci a zastupitelé vûdûli, co na‰e
obãany trápí a co by rádi vylep‰ili.
Samozfiejmû budu pokraãovat v práci
v komisi dopravní a v kontrolním
v˘boru.

Ing. Jan Krsiãka (âSSD)
1. V loÀském roce jsme se v byto-

vé komisi zab˘vali vytváfiením nov˘ch
zásad koncepce hospodafiení s byto-
v˘m fondem v majetku na‰eho mûst-
ského obvodu MOaP. Po mnoh˘ch

diskuzích vût-
‰inov˘m roz-
hodnutím sta-
novilo zastupi-
telstvo, Ïe pro
zaji‰tûní po-
tfieb obvodu
v oblasti byd-
lení je nutn˘
minimální po-

ãet 800 aÏ 900 bytov˘ch jednotek.
Také bylo rozhodnuto o rozsáhl˘ch
úpravách „Zásad pro privatizaci byto-
vého fondu“, kde byla mnohá ustano-
vení pfiepracována, zvlá‰tû s ohle-
dem na trÏní v˘voj cen bytÛ v na‰em
regionu. S ohledem na dobu, kdy
u nás probíhá privatizace bytÛ, byl
stanoven koneãn˘ termín podání Ïá-
dostí o odprodej bytÛ jejich ná-
jemcÛm, tj. ukonãení privatizace na
28. únor leto‰ního roku.

Vloni jsme také ve velkém poãtu pfií-
padÛ posuzovali Ïádosti nov˘ch vlast-
níkÛ bytÛ a bytov˘ch domÛ o vypláce-
ní 30% slevy z kupní ceny, která byla
podmínûna opravami a estetizací fa-
sád, v˘mûnami oken, opravami stfiech
atd. Mnohamilionové ãástky z rozpo-
ãtu obce byly vyuÏity na zásadní pro-
mûnu vzhledu obvodu a dnes je prak-
ticky ve v‰ech ãástech obvodu vidût,
které domy byly privatizovány z majet-
ku obce, a které patfií jin˘m vlastníkÛm.

2. Letos je pfied námi úkol dokonãit
privatizaci bytového fondu, zajistit
správu a údrÏbu bytÛ podle nové kon-
cepce, kterou pfiijalo vedení obvodu
a hlavnû nutnost srovnat potfiebu v˘-
dajÛ s omezen˘mi zdroji rozpoãtu ob-
vodu. Zásady pfiijaté v minulosti nad-
standardním zpÛsobem sniÏovaly ce-
ny bytÛ a umoÏnily takové splátky, aby
si je mohli koupit prakticky v‰ichni ná-
jemci. Dnes v‰ak nízké ceny a posky-
tování slev z kupních cen podle dfiívûj-
‰ích smluv velmi negativnû ovlivÀuje
ãerpání rozpoãtu a spolu s realizací
plánovan˘ch investic zpÛsobuje na-
pjatost financování v‰ech potfieb
MOaP. A tady je dal‰í úkol pro finanã-
ní v˘bor zastupitelstva, kde také pÛso-
bím. Bude nutné pravidelnû analyzo-
vat situaci, fie‰it problémy a navrhovat
opatfiení k vyrovnanosti rozpoãtu.
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Anketa: Co se podafiilo a co zb˘vá vykonat
Pokraãujeme v na‰í anketû. Odpovídají zastupitelé podle abecedního po-
fiádku.
1. Co se vám podafiilo uskuteãnit, na co jste se zamûfiili v roce 2007,
v ãem jsou naopak rezervy (nedostatky)?
2. Na co se, kromû bûÏn˘ch úkolÛ, zamûfiíte v roce 2008?

V fiádném termínu do 15. prosince
2007 bylo podáno do v˘bûrového fií-
zení na poskytování úãelov˘ch do-
tací pro oblast kultury 77 Ïádostí,
pfiiãemÏ objem poÏadovan˘ch fi-
nanãních prostfiedkÛ ãinil 4 962 464
Kã. Zastupitelstvo MOb MOaP mûlo
k dispozici ãástku 1,3 mil. Kã, dota-
ce rozdûlilo mezi 58 ÏadatelÛ.

27 projektÛ obdrÏelo dotace ve v˘-
‰i 4–16 tisíc Kã. Vût‰inou jsou urãeny
na pofiádání koncertÛ, tisk pozvánek
a plakátÛ a pronájem sálÛ ãi galerií.

12 projektÛ získalo od 19 do 25 ti-
síc Kã. Patfií mezi nû mj. Sokol Pfiívoz
na IV. roãník mezinárodního hudební-
ho festivalu Ostravsk˘ buben, Spo-
leãnost âlovûk v tísni na festival do-
kumentárních filmÛ Jeden svût o lid-
sk˘ch právech, galerie MAGNA, Ja-
náãkova konzervatofi, a to dokonce
dvakrát na své absolventské koncer-
ty a inscenaci operety DÛm u tfií dûv-
ãátek, Stavovská unie studentÛ na le-
to‰ní Majáles ãi festival ‰panûlské
kultury FLAMENCO OSTRAVA. 

Dotaci 28–32 tisíc korun získali 
A-STUDIO na projekt Ostravsk˘ ko-
níãek 2008 – mezinárodní festival
dûtské a studentské filmové tvorby,
Folklorní sdruÏení Ostrava na cyklus
pfiehlídek a koncertÛ regionu Ostravy
a La‰ska, Fotografická galerie Fidu-
cia, Spoleãnost senior na svÛj zpra-
vodaj SENIORTIP, Spoleãnost Zdra-
votní klaun v Moravskoslezském kra-
ji, Divadlo loutek na svou „Divadelní
pouÈ bez bariér“ a Igor Va‰ut na
SoutûÏ hudebních skupin, zpûvákÛ
a písniãkáfiÛ BOOM CUP 2008.

Svatováclavsk˘ hudební festival
získal na pofiádání svého V. roãníku
36 tisíc Kã, Divadelní spoleãnost
Petra Bezruãe na svou celoroãní pfie-
hlídku 40 tisíc Kã, pfiiãemÏ stejnou
ãástku obdrÏeli i Unie v˘tvarn˘ch
umûlcÛ, projekt Mezinárodní festival
outdoorov˘ch filmÛ a dal‰í projekt
Slezsko-ostravsk˘ vánoãní jarmark
na Kufiím rynku. 

âástkou 50 tisíc Kã bude podpofien
Koncert komorní hudby se Sergejem
Babayanem a projekt Souznûní. 
68 tisíc Kã získává Boris Urbánek na
Jazzov˘ klub 2008. Spoleãnost Color
Production obdrÏí na zabezpeãení
festivalu Colours of Ostrava celkem
75 tisíc Kã. 

Do v˘bûrového fiízení pro oblast
sportu, ekologické v˘chovy, vol-
noãasov˘ch a zájmovû vzdûláva-
cích aktivit se pfiihlásilo 62 projek-
tÛ za 3 616 605 Kã, dotaci ve v˘‰i
900 000 Kã rozdûlilo na‰e zastupi-
telstvo mezi 52 ÏadatelÛ.

1 500–10 000 Kã získalo 22 projek-
tÛ. Tyto peníze byly urãeny na nákup
sportovního náãiní a pronájmy. 11–16
tisíc korun získalo 9 projektÛ. Opût
jsou urãeny na pronájmy nebo na ce-
stovné mládeÏnick˘ch druÏstev na
turnaje mimo Ostravu. Dal‰ích 9 pro-
jektÛ získává 20–24 tisíc korun. Pod-
porována tak bude mj. ãinnost mlá-
deÏnické házené, provoz Sokola Pfií-
voz, sportovní gymnastika v Sokole
Moravská Ostrava, volejbal dûtí v klu-
bu DHL, ‰achov˘ turnaj Ostravsk˘
koník 2008, mladé basketbalistky ve
Sportovní basketbalové ‰kole, ãi

turnaj judo 2008 pofiádan˘ TJ Mittal
Ostrava. 

30 tisíc korun získávají následující
subjekty: Centrum pro voln˘ ãas
a pomoc mládeÏi v Ostravû-Pfiívoze,
TJ Unie Hlubina na Gajdo‰ovû ulici
na projekt Fotbal ano – drogy ne!,
Handballl club z Pfiívozu na turnaj
2008, TJ Mittal na rozvoj stolního te-
nisu v na‰em obvodû, TJ Baník OKD
jako „Pfiíspûvek k pfieÏití nejvût‰ího
dobrovolného sdruÏení v MOb
MOaP“. 35 tisíc korun je pfiíspûvek
na pofiádání 47. roãníku Ostravského
maratónu, a po 40 tis. Kã obdrÏí TJ
Lokomotiva Ostrava na zaji‰tûní pro-
vozu mládeÏnického oddílu kopané
a Spoleãnost senior na projekt „Stáfií
není nemoc“.

45 tisíc Kã získal projekt v˘stavy
„PamûÈ a Perspektivy Pfiívozu“ TJ
Sokol Pfiívoz, 55 tisíc korun pak JU-
DO CLUB Baníku Ostrava na podpo-
ru sportovních aktivit dûtí a mládeÏe
ve stfiedisku Sarezy na Hru‰ovské
ulici v Ostravû-Pfiívoze a nejvy‰‰í
ãástku 70 000 Kã Mgr. Milan Genda
na pronájem zastfie‰ené vûÏe a umû-
l˘ dûtsk˘ balvan na projektu „Ostrava
boulder centrum 2008“.

Do v˘bûrového fiízení pro oblast
sociální práce a vytváfiení lep‰ích
Ïivotních podmínek pro zdravotnû
postiÏené se pfiihlásilo 35 projektÛ
za 1 448 200 Kã, dotaci ve v˘‰i
500 000 Kã rozdûlilo na‰e zastupi-
telstvo mezi 30 ÏadatelÛ.

Nejvy‰‰í ãástku – 40 tisíc Kã – zís-
kává Stfiedisko rané péãe SPRP na
projekt Raná péãe pro rodiny s dûtmi

se zdravotním postiÏením ãi ohroÏe-
ním, Diakonie âCE na Îofínské ulici
dostává 21 000 Kã na Denní centrum
Oáza a 32 000 Kã na peãovatelskou
sluÏbu v rodinách. âeská spoleãnost
pro du‰evní zdraví, poboãka Ostrava,
NádraÏní ulice, uspûla s projektem
„Chceme mimo zdi“ a získává 30 000
Kã. Renarcon dostal na nákup zdra-
votnického materiálu v projektu Te-
rénní program Ostrava 26 tisíc Kã,
po 25 000 Kã pfiipadlo Armádû spásy
a jejímu projektu bezdomovectví,
Centru pro rozvoj péãe o du‰evní
zdraví MS kraje na Krizové centrum
Ostrava a Senior – servisu na zabez-
peãení a provoz internetového klubu. 

Celkem 37 tisíc Kã získal na své
dvû aktivity Sportovní klub vozíãkáfiÛ,

33 tisíc Kã Tyflocentrum Ostrava na
Sadové ulici rovnûÏ pro své dvû akti-
vity urãené zrakovû handicapovan˘m
obãanÛm. Obãanské sdruÏení Vzá-
jemné souÏití na ul. 30. dubna dostá-
vá k dispozici 20 tisíc Kã, stejnû jako
obãanské sdruÏení Dítû s diabetem
a Sportovní klub Ostrava na X. roãník
mezinárodního turnaje v ragby vozíã-
káfiÛ OV CUP 2008. 

Zb˘vajících 12 projektÛ dostává
2–15 tisíc Kã. Jedná se o aktivity pro
onkologické pacienty, sluchovû a zra-
kovû handicapované, vozíãkáfie ãi
poskytování sluÏeb osobní asistence. 

(rd)
Seznam ve‰ker˘ch udûlen˘ch i od-

mítnut˘ch dotací najdete na www.
moap.cz, sloÏka Úãelové dotace.

Úãelové dotace obdrÏelo 140 ÏadatelÛ

V˘stava o v˘znamném moravskoostravském rodákovi generálu Vilému Sta-
novském ve foyeru Nové radnice získala podporu 25 tisíc Kã. Doplnûna o dal-
‰í exponáty bude instalována opût na podzim u pfiíleÏitosti 90. v˘roãí trvání
âSR. Na snímku ze zahájení bfieznové v˘stavy je starosta MOaP Miroslav
Svozil a pplk. Waldemar Albín Îvak ze Spolku ãesk˘ch vojensk˘ch letcÛ.

V˘stavba dvou bytov˘ch ãtyfipodlaÏních domÛ Améba zaãala v kvûtnu na po-
zemku u kfiiÏování ulic Horova a Sadová v Moravské Ostravû. Ze ãtyfiiceti byto-
v˘ch jednotek je závaznû rezervováno jiÏ 23, i kdyÏ cena jednoho metru ãtve-
reãního dosahuje 54 tisíc Kã. V podzemních garáÏích bude 60 parkovacích míst.
Stavba za 220 milionÛ má b˘t dokonãena nejpozdûji ve 3. ãtvrtletí pfií‰tího roku.

Nová pracovní místa v Call centru

Demolice 
se odkládá

Zákazníci plynáren – skupiny RWE
– mají od 13. kvûtna k dispozici nové
Call centrum, které vzniklo rekon-
strukcí stávající dvoupodlaÏní budovy
naproti v˘‰kové budovy Severomo-
ravské plynárenské, a.s. Bude obslu-
hovat více neÏ 2,2 miliony zákazníkÛ
v âR a zamûstnává témûfi stovku lidí. 

Call centrum bylo slavnostnû ote-
vfieno po tfiímûsíãním zku‰ebním pro-
vozu, pfiítomen byl starosta na‰eho
obvodu Miroslav Svozil. Rekonstruk-

ce budovy, ve které Call centrum síd-
lí, trvala 11 mûsícÛ.

Celorepubliková zákaznická linka
RWE je 840 11 33 55, jde o tzv. bílou
linku, volání je zpoplatnûno dle míst-
ního tarifu zákazníka. Provozní doba
je v pracovní dny od 7 do 17 hod. 

V roce 2009 by se do této budo-
vy mûla pfiemístit také spoleãná
zákaznická kanceláfi se skupinou
âEZ, která je nyní na NádraÏní uli-
ci v centru Ostravy. (rd)

Jedním z projektÛ RPG Real Estate
je v˘stavba tfií v˘‰kov˘ch budov pod
názvem Jindfiich Plaza na místû ny-
nûj‰ího Hotelového domu Jindfiich.
„PfiestoÏe ‰achta byla v minulosti za-
sypána v souladu s pfiedpisy, je zapo-
tfiebí, aby byla bezpeãnost tohoto
území je‰tû posílena. V minulosti ne-
mohl nikdo pfiedpokládat, Ïe v místû
uhelné jámy by mohly stát v˘‰kové
budovy,“ fiíká mluvãí Petr Handl. RPG
RE uÏ má sice vydáno povolení k de-
molici, není ale jasné, kdy s ní zaãne.
V místû i nadále zÛstane zhruba sto
let stará budova s tûÏní vûÏí (na sním-

ku). RPG RE v souãasné dobû pfiipra-
vuje také projekt regenerace domÛ
v blízkosti chystaného komplexu
Jindfiich Plaza. RPG RE je majitelem
bytového fondu b˘valé OKD, v na‰em
obvodû se jedná o nûkolik stovek by-
tÛ. Ty se stávajícím nájemníkÛm zatím
prodávat nebudou. (da)
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Co se star˘m kobercem, skfiíní
nebo ledniãkou, které uÏ doma ne-
potfiebujeme?

MoÏnosti jsou dvû. Tou první je od-
vézt vût‰í odpad do nûkterého z na-
‰ich 18 sbûrn˘ch dvorÛ, které jsou
právû pro tento druh odpadu urãe-
ny. ¤ada obyvatel na‰eho
mûsta v‰ak této sluÏby
nevyuÏívá – buìto neví,
Ïe je bezplatná, anebo
nemá tu‰ení, kde
sbûrné dvory jsou.
Vyhazují nepotfiebné
vûci k popelnicím
a kontejnerÛm a tak
vznikají ãerné skládky. 

Druhou moÏností je vy-
uÏití velkoobjemov˘ch kontej-
nerÛ, tedy jednorázov˘ch sbûrÛ
v místû bydli‰tû. Kontejnery jsou pfii-
stavovány nûkolikrát do roka, obãany
o tom informuje úfiad pfiíslu‰ného
mûstského obvodu. 

OdloÏení odpadu ve sbûrn˘ch dvo-
rech ãi kontejnerech napomáhá jeho
dal‰ímu vyuÏití. Z objemného odpadu
jsou vytfiídûny vûci, které se dají
energeticky vyuÏít po zpracování na
náhradní palivo pro cementárny.
Zpracovávají se i dal‰í vyuÏitelné ma-
teriály (napfi. kovy). Nebezpeãné od-
pady jsou likvidovány v zafiízeních
k tomu urãen˘ch (napfi. spalovny).

Jak se tedy obãané dozvûdí, kde
se poblíÏ jejich bydli‰tû nachází
sbûrn˘ dvÛr? A kdy jsou tyto dvo-
ry otevfieny? 

V mûstsk˘ch informaãních cent-
rech a na dal‰ích místech, jako jsou
nemocnice, knihovny, sportovní zafií-
zení, atd. jsou umístûny speciální ma-
py, kde jsou vyznaãeny pfiesné adre-
sy a otevírací doby v‰ech sbûrn˘ch
dvorÛ.

A nakonec jsou v‰echny potfiebné
informace na webov˘ch stránkách
na‰í spoleãnosti www.ozoostrava.cz
nebo je lze zjistit na bezplatné tele-
fonní lince 800 020 020 (ãíslo se dob-
fie pamatuje, protoÏe trojãíslí 020 vi-

zuálnû pfiipomíná název OZO).
V mûstském obvodu MOaP

je tento sbûrn˘ dvÛr na
Slovenské ulici 1, kde je

otevfieno dennû vãetnû
víkendu od 8 do 20
hodin. Dal‰í nejbliÏ‰í
sbûrn˘ dvÛr s celo-
denní otevírací dobou

je na Fr˘decké ulici
680 v Ostravû-Kunãi-

cích, v areálu OZO.
KdyÏ uÏ tedy vím, kde na-

jdu sbûrn˘ dvÛr, co v‰echno tam
mohu odvézt? 

Ve‰ker˘ objemn˘ odpad. Tedy ná-
bytek, koberce, televizory a dal‰í
elektrospotfiebiãe, pneumatiky, plas-
ty, papír, kovy. 

Lze zde také odevzdat nebezpeã-
n˘ odpad, jako jsou autobaterie,
ãlánky, záfiivky, léky, oleje, barvy,
rozpou‰tûdla, chemikálie a také tû-
mito nebezpeãn˘mi látkami zneãi‰tû-
né obaly. 

Ve sbûrn˘ch dvorech pfiijímáme ta-
ké zeleÀ ze zahrádek obãanÛ – trávu,
listí, spadané ovoce.

Obãané mûsta Ostravy mohou
uvedené odpady odevzdat zdarma
v mnoÏství, které lze naloÏit do pfií-
vûsného vozíku za osobní automobil,
coÏ jsou pfiibliÏnû tfii kubické metry.

Do sbûrn˘ch dvorÛ v‰ak nelze vo-
zit stavební suÈ ani jiné odpady po-
cházející ze stavebních úprav (okna,
dvefie…). Ty pfiijímáme za úplatu
v areálu OZO Ostrava v Ostravû-
-Kunãicích na Fr˘decké ulici. (inf)

Od 2. do 3. 6. ·afafiíkova 12-14, Arbesova 17, Na
MÛstku 6-8, ·pálova 12, ·pálova 23, Wattova 15-17, Li-
bu‰ina 4-6, Macharova 17-19, Zákrejsova 8, Chopinova
10-12, Jungmannova, Skladi‰tní

Od 3. do 4. 6. Muglinovská 33, Korejská 24-26, Ge-
bauerova 12, Newtonova 14, Newtonova 28-30, Hájkova
3-5, Kosmova 18-20, Arbesova 1-3, Arbesova 9-11, ·pá-
lova 31, Jirská 28-30, Orebitská 16

Od 4. do 5. 6. Kfii‰Èanova 13, Îofie Podlipské, Na Ná-
honu 16, Úprkova 18, Rovná 18-20, Dobrovského 8-10,
BoÏkova 40, Eli‰ky Krásnohorské 3, Eli‰ky Krásnohorské
22-25, Podmolova 3, JaroÀkova 

Od 5. do 6. 6. Dobrovského 31-33, Dobrovského 66-68,
Terezie Novákové 4, Karolíny Svûtlé 12, BoÏkova 55,
BoÏkova 70, BoÏkova 85, Hálkova 13, PfiednádraÏí 9-11,
PfiednádraÏí 12-14, Vinafiického, Heydukova 

Od 9. do 10. 6. Gajdo‰ova 47, V˘stavní 47, Gajdo‰ova
6, Gajdo‰ova 29, Hornick˘ch uãÀÛ 1, Hornick˘ch uãÀÛ 11,
Sportovní 14, Havífiská 16, Zelená 55, Zelená 61, Hornic-
ká 65, Hornická 78

Od 10. do 11. 6. Na Jízdárnû 24, Gajdo‰ova 11, Uhelná
22, Námûstí Jifiího Myrona, Na ·iroké 16, Na ·iroké 25-
27, Petra Kfiiãky 1, Petra Kfiiãky 15, Petra Kfiiãky 19-21,
Petra Kfiiãky 21-23, Zelená 35, Sportovní 5

Od 11. do 12. 6. 28. fiíjna 153, Foerstrova 20, Foerstro-
va 27-29, Nedbalova 10, Nedbalova 16, Nedbalova 28,
Nedbalova 38, Zelená 47, Zelená 51, Chocholou‰kova
14-15, V˘stavní 23, Hornická 3

Od 12. do 13. 6. Pfiívozská 20-22, Ml˘nská 9, Milíãkova
15, Chelãického 8, Stfielniãní 10-12, Jureãkova 18-20,
Po‰tovní 4, Veleslavínova 10-14, ·vabinského 17-19,
Dvofiákova 9, Dvofiákova 26, Matiãní 12 

Od 16. do 17. 6. NádraÏní 56, Ostrãilova 17, Na Desá-
tém 23-25, Gregorova 4, Gregorova 16, Slavíãkova 4, Îe-
ní‰kova 6, Zborovská 14-18, Jindfiichova 14-16, Îiviãná
12, KfiiÏíkova 9, KfiiÏíkova 16

Od 17. do 18. 6. Sokolská tfiída 55, Sokolská tfiída 63,
Sokolská tfiída 83-85, KfiiÏíkova 8-10, KfiiÏíkova 15-17,
Bachmaãská 3-5, Bachmaãská 15, Verdunská 7-9, Ver-
dunská 23, Zborovská 8, Josefa Lady 8-10, Myslbekova
11-13 

Od 18. do 19. 6. Engemüllerova 2, Engemüllerova 14,
Mariánskohorská 2, Mariánskohorská 3, Mariánskohorská
13, Mánesova 6, Mánesova 17, Maroldova 1, Maroldova
3, Maroldova 4, Maroldova 12, Jirská 20-22 

Od 19. do 20. 6. Podûbradova 84, Podûbradova 61,
Podûbradova 63, Podûbradova 66, Podûbradova 60,
Bieblova 10, Bieblova 20, Valchafiská 4-6, Gorkého 7-9,
Gorkého 19-23, NádraÏní 64, NádraÏní 105

Kontejnery budou v uveden˘ch lokalitách pfiistavovány
cca na dobu 24 hodin. (OMH)

(V pfiípadû zji‰tûní, Ïe „zelen˘“ kontejner nebyl v uvede-
n˘ termín do 13.00 hod. v dané lokalitû pfiistaven, mohou
obãané na toto upozornit tent˘Ï den spoleãnost OZO Os-
trava, a to na bezplatné telefonní lince: 800 100 699.)

Rozmístûní kontejnerÛ na velkoobjemov˘ odpad v ãervnu 2008

Vem si mû!

Paní Marie Stratilová oslavila v bfiez-
nu neuvûfiiteln˘ch 91 let a cel˘ Ïivot
pracovala jako dámská krejãí.

V pûti domovech dÛchodcÛ pracova-
la paní Eli‰ka Fialová jako vedoucí.

Operní pûvec Lubomír Procházka
procestoval se sv˘m povoláním vel-
kou ãást Evropy, vystupoval také
v Národním divadle v Praze. 

Na‰i jubilanti oceÀují nejen dárky,
ale hlavnû zájem.

Na tomto setkání byla jiÏ podesáté
paní Ludmila Frydry‰ková.

V dubnu se narodil Josef Vlãek, kter˘
se cel˘ Ïivot vûnoval profesi holiãe.

Pfiedseda APOSu Mgr. Jaroslav Sk˘ba pfiedává dáreãek Jindfii‰ce Mouãkové.

Pan Josef Jermá‰ se do Ostravy pfiiÏenil a 25. bfiezna oslavil 85 let.

Jen v roce 2007 zpÛsobili v Ostra-
vû pachatelé krádeÏemi vûcí z vozi-
del ‰kodu ve v˘‰i více neÏ 54 milionÛ
korun! V prvních mûsících tohoto roku
vzrostl poãet pfiípadÛ krádeÏí vûcí
z vozidel o více neÏ 100 % (srovná-
me-li první ãtvrtletí roku 2007 – 704
trestn˘ch ãinÛ, první ãtvrtletí roku
2008 – 1 434 trestn˘ch ãinÛ). 

„Kde nic není, ani zlodûj neuspûje!“
– zlaté pravidlo: nenechávejte v za-
parkovaném vozidle Ïádné vûci! Ani
v dobû manipulace s nákupem. Své
vûci mûjte vÏdy na dosah i na dohled.

Zatímco poãet krádeÏí z motoro-
v˘ch vozidel stoupá, dopadení pa-
chatelÛ má klesající tendenci. Vloni to
bylo necel˘ch 13 procent, v leto‰ním
roce necel˘ch 5 procent. (rd)

Kradou se ov‰em nejen vûci z automobilÛ. – Jak nám sdûlil zastupitel Petr
Sedláãek, ãlen komise bezpeãnostní a ekologie, z Komenského sadÛ zmizely
magnólie, ze Sadu Milady Horákové desítky mace‰ek. Na snímku jeden ze tfií
velk˘ch záhonÛ v centrální ãásti parku. âervené ‰ipky ukazují „vybílená“ místa.

Sto seniorek a seniorÛ pfiijalo pozvání
V prostorách Radniãní restaurace se 26. dubna konalo tradiãní sobotní set-

kání s jubilanty, ktefií pfiekroãili osmdesátku v mûsících bfieznu a dubnu. Bylo
pozváno 247 seniorÛ, pfii‰lo jich rovn˘ch 100. Vlídn˘mi slovy a gratulacemi je
pfiivítali Mgr. Jaroslav Sk˘ba, Ing. Valentina VaÀková, RNDr. Jana Rutová
z Aktivu pro obfiady a slavnosti. V‰em pfiítomn˘m popfiáli mnoho ‰tûstí, lásky
a hlavnû zdraví. Také jim pfiedali malé dáreãky – ‰álky s talífikem, sadu na-
zvanou Ve dvou se to lépe táhne. 

Oslavenci, ktefií v mûsících bfieznu a dubnu dosáhli sv˘ch Ïivotních jubileí, po-
dûkovali vfiel˘m potleskem i Polaneck˘m písniãkáfiÛm za pfiíjemnou atmosféru.
¤ada jubilantÛ se setkání zúãastnila poprvé a nemohla si program vynachválit. 


